
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง 
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น 

 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

………………………………………. 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๕    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 
   (นางสาวสุกัลยา   จิตะพล) 

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ปฏิบัติหน้าที่ 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 



๑ 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

----------------------------------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. จำนวนรายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   

จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 

๔๕๐ 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๕๐ ๑๐๐ 
วิธีสอบราคา ๐ ๐ 

วิธีพิเศษ ๐ ๐ 
วิธีกรณีพิเศษ ๐ ๐ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน
ทั้งสิ้น ๔๕๐  รายการ วิธีจัดซือ้จัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๕๐  รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒. จำนวนรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จำแนกรายเดือน 
เดือน/ปี พ.ศ. จำนวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 28 6.22 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 38 8.44 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 35 7.78 
มกราคม  ๒๕๖๔ 42 9.33 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 35 7.78 
มีนาคม   ๒๕๖๔ 42 9.33 
เมษายน  ๒๕๖๔ 34 7.56 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 36 8.00 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 37 8.22 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 42 9.33 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ 36 8.00 
กันยายน  ๒๕๖๔ 45 10.0 

รวม 450 100 
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล มี
การจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ เดือน กันยายน ๖๔ จำนวน  ๔๕  รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ รองลงมาได้แก่เดือน 
มกราคม มีนาคม กรกฎาคม ๖๔ จำนวน  ๔๒  รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙ .๓๓ , เดือน พฤศจิกายน ๖๓              
จำนวน ๓๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔, เดือน มิถุนายน ๖๔ จำนวน ๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒,                   
เดือน พฤษภาคม สิงหาคม ๖๔  จำนวน ๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐,  เดือน ธันวาคม ๖๓ กุมภาพันธ์ ๖๔  
จำนวน ๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘, เดือน เมษายน ๖๔ จำนวน ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๖  และต่ำสุด
คือ เดือน ตุลาคม  ๖๓   จำนวน  ๒๘  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ ตามลำดับ 



๒ 
 

๓. งบประมาณในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จำแนกรายเดือน 
   

เดือน/ปี พ.ศ. จำนวนรายการ วงเงิน งบประมาณที่ใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 28 225,460.00 168,882.80 เฉพาะเจาะจง 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 38 1,051,525.10 1,032,425.10 เฉพาะเจาะจง 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 35 1,679,070.00 1,670,970.00 เฉพาะเจาะจง 
มกราคม  ๒๕๖๔ 42 1,063,327.58 1,049,327.58 เฉพาะเจาะจง 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 35 359,314.00 345,814.00 เฉพาะเจาะจง 
มีนาคม   ๒๕๖๔ 42 766,862.00 755,162.00 เฉพาะเจาะจง 
เมษายน  ๒๕๖๔ 34 2,066,550.00 204,3550.00 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 36 1,053,832.00 1,036,832.00 เฉพาะเจาะจง 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 37 844,255.00 832,555.00 เฉพาะเจาะจง 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 42 808,485.34 794,785.34 เฉพาะเจาะจง 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ 36 1,010,522.00 999,522.00 เฉพาะเจาะจง 
กันยายน  ๒๕๖๔ 45    1,259,135.66  1,203,535.66 เฉพาะเจาะจง 

รวม 450 12,188,338.68  11,933,361.48     
 
 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เดือนที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๓ จำนวนเงิน  1,670,970.00 บาท  รองลงมาได้แก่ เดือน 
กันยายน  ๒๕๖๔ จำนวนเงนิ  1,203,535.66 บาท, เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จำนวนเงนิ  1,036,832.00 บาท,  
เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ จำนวนเงิน  1,032,425.10 บาท, เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔  จำนวนเงนิ  999,522.บาท
, เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔  จำนวนเงิน  832,555. บาท, เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  794,785.34 บาท,  
เดือน มีนาคม   ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  755,162. บาท, เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  345,814. บาท,               
เดือน เมษายน  ๒๕๖๔  จำนวนเงิน  204,3550 บาท  และต่ำสุดคือเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  จำนวนเงิน  
168,882.80 บาท ตามลำดับ  
 
๔. งบประมาณในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  รวมทั้งปี 

ปีงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
๒๕๖๔ 450 12,188,338.68  11,933,361.48    97.90 

       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล มีรายการจัดซื้อจัดจ้างรวม  ๔๕๐  รายการ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน  12,188,338.68 บาท   ใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น  11,933,361.48   บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  97.90  
 



๓ 
๕. สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย                                
วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๕๐  รายการ  เดือนที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ เดือน กันยายน ๒๕๖๔                               
จำนวน  ๔๕  รายการ  รองลงมาได้แก่เดือน มกราคม มีนาคม กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน  ๔๒  รายการ คิดเป็นร้อย
ละ ๙.๓๓, เดอืน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   จำนวน ๓๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔, เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒, เดือน พฤษภาคม สิงหาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐,  เดือน 
ธันวาคม ๖๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  จำนวน ๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘, เดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๖  และต่ำสุดคือ เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓   จำนวน  ๒๘  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒   
  งบประมาณ ที่ ใช้ มนการจัดซื้ อจั ดจ้ างสู งสุด  คื อ  เดื อน  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จำนวน เงิน  
1,670,970.00 บาท  รองลงมาได้แก่  เดือน กันยายน  ๒๕๖๔  จำนวนเงิน  1,203,535.66 บาท, เดือน 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  1,036,832.00 บาท, เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ จำนวนเงิน  1,032,425.10 
บาท, เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔  จำนวนเงิน  999,522.บาท, เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔  จำนวนเงนิ  832,555. บาท, 
เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  794,785.34 บาท,  เดือน มีนาคม   ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  755,162. บาท, 
เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  345,814. บาท, เดือน เมษายน  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน  204,3550 บาท  และ
ต่ำสุดคือเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน  168,882.80 บาท 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตั้งงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งไว้ 
จำนวน  12,188,338.68 บาท  ใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น  11,933,361.48   บาท  คิดเป็นร้อยละ  97.90 
๖. ปัญหา  อุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประเทศไทยรวมถึงเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน
การระบารดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีคำสั่ง และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของ
จังหวัดขอนแก่น มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก  หรือเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้  ทำให้ผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลก็ได้ดำเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนเพ่ิม-ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นไปตามสถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

๗. ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลจึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์  
การวางแผน  การดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการ
ดำเนินงานเป็นไปยางมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า โปร่งใส  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 

---------------------------------------------------- 


